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DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
idą/e w bój o ideały na- 

rodowe, id tło przebo- 
jem nieustraszenie i 
niezmordowanie. 
"Nlaian aiłaglart. kia 

płynie pa madtit. 
Mim paruaaanaj nie wiatram 

papa* nim, 
Ala kia mały. gdy U/ą naj- 

więcej, 
INtWfin amyaiąiy*. 

Wiaałam Daiannłka Zmiąa- 
kamaga jaai prawda I praca. 

Ncttatki organizacyjne 
Gnfpa 694 Z. N. I*.. złożyła już 

na r?iw* kasjera Związku p. J. Ma- 
grtziajo-.a suino $00.00, jako zakład, 
żr jrnapa ta w sześciu miesiącach, 
od datły ogłoszenia. u więc od 1-jro 
lutego do 1 sierpnia, 1922 r„ wy- 
bije si^* na (pierwsze miejsce w 

Z w iązkii. co do liczby członków. 

Grujmi ta stawia jednak waru- 

nek. zresztą burd/o słuszny, że «> 

ile którakolwiek * grup pralnio 
zdfrbyć owe $‘*0.00, tnusi zgłosić 
się do iZar/ądu Centralnego z o 

św iadc-ofuiie.ui. że walkę tę o piór 
wmząpóstto przyjmuje i na dowód 
składa również $00.00. Pieniądze! 
zaś te otrzymać ma ta grupa, któ-1 
ra wr dn%i 1 sierpnia — względnie 
«►'go sierpnia, bo po pierwszym 
po&icdfceniu Zarządu Centralnego 
w sierpaki — liczyć bidzie*naj- 
więcej człenków. 

W poprzednim numerze “Zgo- 
dy44 podaliśmy wykaz, ile która 
grupa liczy członków i wykazali- 
śmy, że grapa 694 zajmuje siód- 
me miejsce, żutym ma przed sobą 
sześć silnych grup do zwalczenia. 

|Po wałki jednak staje i prosi sil- 
niejsze od siebie grupy do przy- 
jęcia wyzwania. 

I / dziwi nu i jesteśmy uiepomału. 
że dotąd ani jedna z grup nie pod- 
jfbi wycinania i nie oświadczyła 
gotowości stani-cia w szranki wal- 
czących o pierwszeństwo. Bo prze- 
cięż. taka grupa I.TO-ta, czy 20Vta 
— «» zresztą wszystkie sześć są w 

takim wygodnym położeuiu. że 
nieprzyjęci* tego wyzwania, nie u. 
miefibyśmT sobie w żaden sposób 
wytłumaczyć. 

Warunki werbunkowa wszyst- 
kich siedmiu grup sn jednakowe. 
SWiSte mo/o dla grupy 4-'50 w Ed- 
wardmrlle, Pa., gdzie zapewne nie 
wieje pozostaje do zwerbou aria. 
Tak przynajmniej nam się zdaje. 
Ale pozostaje grupy mają tak sze. 

rokio pole do pracy — i tak jedna- 
kowe. że śmiało do -kontestu tego 
stanąć mogą i powinny. 

Nie zgłoszenie się dotąd żadnej 
grupy tłumaczymy tym tylko, że 
zapewne grupy te nie miały jeszcze 
posiedzeń, na których mogłyby 
sprawę tę omówić, albo nie zdąży-1 
ły uwiadomić biuTa Zarządu On- 
traluego o rezultacie obrad nad 
tą sprawą. 

Grupa 76-ta w St. Louis, Mo., 
na swym rocznym posiedzeniu 
przyjęła uchwałę, żc szeregi a we 

musi podwoić w ciągu roku 1022. 
Czyż nie możnaby tak roboty tej 
przyśpieszyć i zamiast w roku — 

zdobyć swych kandydatów w sze- 

ściu miesiącach? A jednocześnie 
stanąć do powyżej wymienionego 
kontestu? Pomyślnie o tym Rra- 
cia z grupy 7G-ej w St. I/ouis. 

Kod test. jaki ogłosiła grupa 694 
jest niezależnym zupełnie od kon- 
teatu ogłoszonego przez Zarząd 
Centralny. Ale, ponieważ obydwa 
konteaty zbiegły się razem, tym 
więc łatwiej jest werbować człon- 
ków. Kotttest Związkowy daje 
bardzo dogodne warunki, a koutest 
grupy 694 jest kontestem dodatko- 
WJTD. 

Przypominamy, że na aplika- 
cjach kandydatów należy robie do 
pi-sek, wskazujący, którą tabelkę 
ubezpieczenia kandydat przyjmu- 
je — tabelkę nr. 2-gi, czy nr. 3-ci. 
Zachodzi bowiem wiele wypadków, 
że na aplikacji takiego dopisku 
niema, wskutek czego kandydat 
zapisany zostaje na tabelkę nr. 1- 
szy. A potem, gdy sekretarz gru- 
py otrzymuje rachunek następuje 
wymiana korespondencji, tłuma- 
czenia, że. to miała być tabelka nr. 
2 gi, prośby o przepisanie itp. rze- 

czy niepotrzebne, a powstałe w 

skutek braku tego dopisku na ap- 
likacji. 

Również przypominamy, że ten, 
kto zdobędzie kandydata ramii 
podpisać się w rubryce “podpis 
organizatora’*, gdyt tylko ta rub 
ryka będzie liczona w czasie kon- 
teatn i temu będzie przyznana na- 

groda, kto w tej rubryce, będzie 
podpinany. 

Przypominamy dalej, że wstęp 
l do Związku nie został zmieniony i 
wynoai $C.OO. W czasie konteetu, 
a więc do 30 ezerwca r. b.. eałe 
wstępne przeznaczone jeat dla te- 

go, kto członka zdobędsie, a o- 

próez tego otrzyma naąęrodę taką, 
jaka przypadnie stosownie do licz- 
by zdobytych członków. 

Przejrzyjcie jeszcze raz waruu- 

ki kon testu i wybierzcie sobie jed- 
ną z nagród, to jest taki), która 
Wam si? najlepiej podoba. a po- 
ty m nabierzcie się do pracy wer- 

bunkowej. Niema co czekać i od- 
kładać. Nagroda samu nic przyj- 
dzie — trzeba ją zdobyć. 

W niektórych miejscowościach 
robotu werbunkowa już się rozpo- 
częła. Wielu organizatorów’ zabra- 
ło się do pracy liardzo energicznie 
i ci na pewno w kontcścic zdobędą 
pierwsze nagrody. Oby takich by- 
ło jak nujwięcej! 

Sp. Jan N. Haremski 

^ »'/,oraj o godzinie 7-ej rano 

pożegnał się z tym światem ś. p. 
•lan Nepomucen Hareruski, znany 
stary osadnik miasta Chicago i 
długoletni ^związkowiec, należący 
tło Tow. Cmi nu Polska, gr. 2-ga 
Z. N. P. w dzielnicy Wojciecho- 
wo- ś. p. J. X. Haremski urodził 
się w roku 1840, zatem przy zgo- 
nie liczył 82 lata. Miejscem ro- 

dzinnym jego było miasto Powidz, 
ziemia Poznańska. Prał on czyn- 
ny udział w powstaniu J86-1 roku, 
a po upadku powstania w roku 
lStió przybył do Stanów Zjedno- 
czonych i osiadł na stale w Chica- 
go, jako jeden z pierwszych pol- 
skich pionierów w tym kraju. 

Był on szczery m przyjacielem 
garwci polski pionierów, jak prof. 
Ign. Wendainaki, Wład. Dynie- 
wieź, P. Sobolewski, Sauiolińskł, 
Bauferski. Siemiński, Milntyński, 
Kr. Sowadzki, Rzeszotarski i wie- 
lu innych, gdy jeszcze Chicago 
było niezbyt wielkie i nie tak lu- 
dne ani bogate jak drisiaj. 

Pogrzeb zmarłego weterana 
polskiego, dobrego polaka i swią- 
zkowea odbędzie się w przyszły 
poniedziałek o godzinie 9:.*I0 ra- 
no z domu żałoby pn. 1.708 — 14 
place do kościoła św. Piusa, róg 
So. Ashland ave. i Itf-ta ulica, a 

stamtąd na cmentarz św. Wojcie- 
cha. 

Po zmarłym pozostali synowi© 
Stanisław W., znany adwokat' i 
Kdward Fr., oraz córki Wanda 
Den ter i Helena V. New. 

Zmarłemu weteranowi wieczny 
spokój, a rodzinie jego zasyłamy 
słowa współczucia. 

t 
Rudolf Konsol nie żyje 

W ezwurtek o godz. 1-ej zmarł 
w szpitalu po<l wezwaniem św. El- 
żbiety po kilkudniowej chorobie 
Rudolf llensel, jedna z najbar- 
dziej charakteryatyeznyeh osób na 

wyehoditwie, zasłużony na polu 
pielęgnowania pieśni polskiej, 
szmery pracownik na niwie naro- 

dowej, bezinteresowny kierownik 
chórów tam, gdzie chodziło o zbio. 
rowe wystąpienia drużyny śpie- 
waczej. 

Zmarły był wieloletnim dyry- 
gentem (♦hórów polfkich i to lirz- 
nyeh. że wymienimy chóry: w 

POLSKA FIRMAODZNAI, 
SZARF. SZTANDARÓW. CHORĄGWI 

GUZICZKÓW, PIECZĘCI. 
Mn. W. Shalnskl Mp t lamr WMti 
IMS MllwauliM Av*., CHICAGO. 
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dzielnicy Wojciechowa, Moniusz- 
ki. Dębińskiego, chór Paderew- 
skiego, Chopina, Żeleńskiego, Zn- 
i/.a i chóru Dudziurz, którego byl 
założycielem, Jutrzenek i w ielu in- 
nych. 

Ucnsel przez szereg lat był dy- 
rygentem Okręgu I-go Związku 
śpiewaków Polskich w Ameryce i 
jako taki przyczynił się do znacz- 

nych ulepszeń w kierunku artysty- 
cznym Okręgu. Uczył bezintereso- 

I wnie śpiewu i muzyki w Sierociń- 
cu w Niles, III. Koncertował na 

różne cele publiczne w Domu Zwią- 
zkowym. Ogółem gdziekolwiek 
zlo o robotę dobrą Hennel był pier- 
wszym, kierując się wskazówkami 
swego starszego towarzysza nieod- 
żałowanej pamięci Antoniego 
Małłka, pioniera pieśni polskiej na 

wychodźtkio. 
Pamiętają starsi, choć może ich 

już je* nie wielu, jak nieodżało- 
wanej pamięci Antoni Małłek i 
Rudolf Hensel zabiegali około pie- 
lęgnowania pieśni polskiej kosztem 
własnych wysiłków, własnego gro- 
sza i czasu. 

Rudolf Hensrl urodził się w 

Rozogach, po w. Szczytno, Prusy 
Wschodnie z ojca Walentego i Re- 
giny Pajkowekirj Ilenslnwej. 

Do Stan6w Zjednoczonych przy- 
był w roku 1887 i osiadł na stałe 
w Chicago. 

Tutaj żył i tutaj wśród nas pra- 
cował. aż do dni. w których cho- 
robą złożony poddać się musiał o 

peracji, której nie przeżył. 
Zmarły był członkiem Związku 

Narodowego Polskiego i Związku 
śpiewaków Polskich w Ameryce, 
w obu organizacjach bardzo czyn- 
ny biorąc udział. Osierocił dwu sy_ 
nów Wiktora i Jana, oraz córkę 
Lucję. W Stanach Zjednoczonych 
pozostaje po nim wdowa Wiktorjń 
— oraz brat Leonard, reszta rodzi- 
ny żyje w Polsce. 

8. p. Rudolf Hcnsel urodził aię 
16 grudnia 1860 roku. Zanim przy- 
był do Stanów Zjednoczonych 
przebywał przez dłuższy czas w 

byłym Królestwie Polskim. Nale- 
żał on do Tow. Przemysłowego 
Rzemieślników Polskich, grupa 
3-cia Z. N. P. w Chicago, do której 
i prezes Związku Żychliński nale- 
ży. Wstąpił on do na&zcj organi- 
zacji w październiku 18% roku.— 
Ma numer porządkowy 18931 w 

Związku. 
Bliższe szczegóły o pogrzebie po. 

damy w jutrzejszym numerze “Dz. 
Zw.” Śpiewacy szykują się do licz- 
nego udziału w pogrzebie pioniera 
pieśni polskiej. 

PO ZNIŻONEJ CENIE 

PtzMtał* mbi Imzm 
kilkaset Kaleadarzy Zwiąż- 
kswyck. ZattylMny urnę 
■a 30e za agznaplarz, z 
przesyłką. CzIaaaNt Związ- 
kowy, 1408 W. DlrWoa at. 

Ze smutnej podróży 
Na liczne zapytani*, moioh przy- 

jaciół z Sesttle i okolicy, jak pod- 
róż na wschód mi się udałaf jak 
tam nasza Polon ja żyje 7 jak tam 
w Polsce mówią 7 czy dużo wyjeż- 
dża do Polaki 7 Jak dom związko- 
wy w Chicago i nasi urzędnicy? 
i t. d. Sądzę, iż odpowiedź na te 
wwzywtkie zapytania na łamach 
"Dziennika Związkowego” za ła- 
skawym udzieleniem mi kącika 
przez zarządcę tegoż, będzie naj- 
odpowiedniejazą. Otóż, co do Po- 
lonji, to wogóle we wszyatkirh 
miastach na wschodzie, żyją bar- 
dzo dobrze, pomimo, że obecnie 
jrat pracy mało, lecz biedy tam 
wcale niema; mają się dobrze, a 

wielu bardzo dobrze, zawdzięcza- 
ją to temn, ic żyją wspólnie, po- 
pierają jeden drugiego i nie do- 
puszczaj# między siebie "od na- 

wynh", mają swoje składy, fa- 
bryki, różne sklepy, doktorów, ad- 
wokatów i wogóle w każdym mie- 
ście "na Polsce" nami tylko po- 
lary. Otóż to i dJatego mają się 
dobrze. Co zaś mówią o Polsce, to 

fRAWDA O EGZEMIE 
I HEMOROIDACH 

wl«bat« 41a Hk warta** sil *tanł*4*a. 
.Mul«a ifMM aa cławt# I aVi ata *a> 

ftaia naM« aa awafataata mata #4 ma* 
ciaraL łobaiayław waaia nffłaaaaala I W 
a<>am )*4aa p«4»łk« Jut* wam har4>n 
w4ittraor aa aaakamtta a kątki. Ntama aat 
aaaka aa ftawia ł moaaa aa W »»4at»ka- 
wa4 »ana NtaiM ittl aa taa «a4awaa 
«ra4ak". Panna Marja Mili. 430 Tkłai 

tylko ci, którzy chcieliby coś dar 
iuo i nic nic robić, u uczyć dru 
trich rozumu, tym Mię w Polsce nic 
podoba, lecz mówiłem a ludźmi 
pracowitymi, którzy powrócili 
bądź po rodzinę, lub też w swoim 
interesie, że tam jest bardzo do- 
brze dla tych, którzy chcą praco- 
wać i mają na początek trochę do- 
larów, dla tych Ojczyzna ma 

miejsce wszędzie, gdzie się obró- 
cą ; dla warchołów i próżniaków 
miejsca tam niema. Co się tyczy 
wyjazdu naszych braci do Ojczy- 
zny, to tych wyjeżdża bardzo wie- 
lu, a na wiosnę, to spodziewają się. 
ie wyjeżdżających będzie wielka 
liczba. 

Co do domu Związkowego i na- 

szych urzędników, to mnożę nad- 
mienić, że ostatni Sejm bardzo 
mądrze postąpił, zatrzymując sta- 
ry zarząd. Jaki tam ład i porządek 
— praca idzie, jak w zegarku, u 

każdy na swoim miejscu obezna- 
ny gruntownie ze awoją pracą.— 
wmywey są zdatni i inteligentni lu- 
dzie. A coby to było, gdyby tak 
byli obrani wszyscy nowi, niepra- 
ktyczni warsztatu związkowego? 
jeden tylko tam się wkręcił (o ile 
słyszałem postronnie), a popełnia 
błędy jedne po drugich. Dobrze 
więc Sejm zrobił, stary urząd zo- 

stał, porządek i ład jest, to i dom 
związkowy trzy razy taki duży. 
jak jest będzie, i rzeczywiście, że 
takowy jest konieczny. 

Teraz, co się tyczy mej podró- 
ży, to jak wiadomo wyjechałem do 
Cleveland, Ohio na pogrzeb mego 
syna, który zmarł tam na napale- 
nie płuc. Liczył lat Uó, pracował 
tam przy pismach angielskich. 

T. A. Nowakowski, 
Kennydale, Waafa. 

Odpowiedzi redakcji 
Oarina 90 Ł K. P. w ******r*~ 

Pa. Rezolucjo vmie oddałem Za- 
rządowi Centralnemu, gdyż odno- 
si się one do tego ciała, a nie do 
rodakcji “Zgody”. Go Z. C. po- 
stanowi zrobić z tymi rezolucjami, 
to zapewne Hz. Panów zawiadomi. 

8t. Skop, Tiuj, N. Y. Sprawy o- 

wejo księdza, który szkodzi Zwią- 
rkowi przez agitację dla innej or- 

ganizacji poruszać nie chcemy na 

łaniach naszych pism, ponieważ 
niepotrzebnie robilibyśmy mu re- 

ki*** i mógłby być jeszcze szko- 
dliwszy. Gniewa on się na Z. N. 
P., ie ten na aejmia nie dał mu do 
ręki pieniędzy na sprawę górno- 
alęaka, lecz polecił jo wysłać 
wprost na ręce manzalks Tr%mp- 
czyńakiego. Takimi osobnikami nie 
warto sobie głowy zawracać i_ 
szkoda papieru. 

Z Gminy 34ejZ. N. P. 

Niniejszym podaję ao wladonsoicl 
wszystkim związkowcom 1 związków* 
czyn tom poszczególnych crup fcNP.. 
należącym do Omlay 34 ZHP. li na 
rocznym posiedzenia miny 34 soetnl 
wybrany urząd aa rok 19:3 jak oaatę- 
puje: Fr. Zaremba, prezes; L. Dem- 
bowski. wiceprezes; W. Slnlarski. se- 
kretarz; Pr. Wyrzykowski, skarbnik; 
•t. Chojnacki, marszałek; J. Pacocha. 
wice-marazałek. Na tym posiedzeniu o- 
mawiano sprawę tlnanadw, których 
Jaet brak w O minia; podatki jakie 
grupy Piacą H alawystarcaajeoa, aie- 
by podjąć Jaką* pracą, praedswzsytt- 
klm pracę agitacyjną pozyskania 
członków, do grup naladącycb do na- 
szej gminy. Aiftecja U musi być prze- 
prowadzona w kaidej dzielnicy, gdzie 
naaze grupy się znajdują. Chcemy zię- 
by tak zaszczytna organizacja Jaką 
Jeat Związek Narodowy Polaki, który 
Jeat chlubą całego wychoditwa pol- 
skiego wziął pod swe skrzydła wazyst- 
kich polaków tu w Ametyce nawet 1 
w Ojcsytnie. Mualmy się wziąć wspól- 
nie do pracy 1 prowadzić agitację dla 
dostania nowych członków. Wierzymy 
mocno, ie Bracia nazl którzy nie nale- 
ią do Związku, chętnio będą wstępo- 
wać, gdyi się przekonali ii Związek 
Narodowy rolaki największą przysłu- 
gę da) Polsce. Do dsiela satyra drodzy 
Bracia | drogie Siostry. niech praca 
nasza wyda owoce, niech Gmina 34 
będzie Jedną a największych w Zwią- 
zku. A więc aioby mleć fundusz 1 roz- 
począć robotę. Ominą 34 3NIP. posta- 
nowiła urządzić przedstawienie tea- 
tralno dnto 13 marca b- r. w sali Ftaó- 
esyka. Odegrana będzie przez artywtów 
przybyłych z Polaki, bardzo wesoła bo- 
medja w 3 aktach pod tytułem “Wdo- 
wa po sseielu męiach”. 

Zatym odzywamy alf do w aa drodzy 
Bracia I Siostry o poparcie, gdy* na 
was to najwlęcaj zalety. 

Z bratnim pozdrowieniem, 
Fr. Zaremba, prezes. 
W. gin (arak i, sakr. 

PazMtałs san |mzszs 
kllkasst Kałaadsriy Zwiąż- 
kmaaaaam^ — IX IB X — — 

Bwyctił gRizyiitniy CMf 
m Mt za agzaaplarz, z 

przesyłkę Szliaak Zwiąż- 
kawy, I4M W. MtMm at. 

BAUYCKOAMERYtCAltótt 
&JJM J A '9 BROADWAY. NY 

J WPROST POLSKI 
f przez GDAŃSK, 

DO GDAŃSKA $106.50 
I mm U. 

w III Id. tylko kajuty na 2,4,6i8o«ób 
P»bk. KtKhnl. 3l«*b. CnKu. OWu„ 

ESTONIA ... 8 Marca 
LITUANIA 22 Marca 
ZunawUJcU katu*r Mwciwu u «i 

Czym jest Związek Narodo- 
wy Polski? 

Dla obrony polaków w Amery- 
ce i dla pracy dla Polski,- został 
zorganizowany przed z górą 40 
laty Związek Narodowy Polski. 

Skupił on pod swym sztanda- 
rem olbrzymią masę wychoditwa, 
bo przeszło 140.000 członków — 

n*ę^czyzn, kobiet i dzieci liczy 
dziś w swych szeregach. 

Dla sprawy odbudowy Polski 
położył Związek nie dające się u- 

jąć w cyfry zasługi, a rozwój ży- 
cia polskiego w Ameryce przy- 
spieszył o całe dziesiątki lat. 

Przez czas swej egzystencji bu- 
dził życie społeczne i kulturalne, 
tworzył placówki oświatowe, 
wpajał wiarę w przyszłość naro- 

du. )vcialał w czyn hasła wolnoś- 
ciowe i hojną dłonią rozdzielał 
pomoc finansową tam, gdzie po- 
mocy tej potrzebowała Ojczyzna. 

<\a cele te wydano z górą trzy 
miljony dolarów. 

Pomoc Związku zna dobrze 
Małopolska z czasów powodzi i 
pożarów; zna Wielkopolska z 
czasów prześladowań wrzesiń- 
skich i wywłaszczenia; zna i Kró- 
lestwo z czasów ostatnich; zna i 
Śląsk, a nawet mroźna Syberja. 

Ale pomoc Związku znają naj-1 
lepiej te tysiące wdów i sierót, 
które otrzymały po zmarłych 
swych żywicielach sumy, na ja- 
kie ich mężowie i ojcowie byli u- 

bezpieczeni. 
Tym bowiem wdowom i siero- 

tom wypłacił Związek z górą 
$12,000,000 spadku asekuracyjne- 
go. 

Z posiedzenia Gminy 
91 Z- N. P. 

W piątek dni* :4 lutego br. odbyło 
>iC regularno posiedzenie Om Lny 91 
ŁN.P^w sali Domu ŁN-P. 

Posiedzeniu otworzy! prezes Michał 
Turbak. Protokół s ostatniego posie- 
dzenia przyjęto bez zmian. 

Okólnik w sprawie kontostu wer- 

bunkowego do Z.N.P. przyjęto 1 po- 
stanowiono silnie zaagitować. 

Mandat tf. Popławskiego z gr. 877, 
panny A. Drwlęgi a gr. 1546 | Wł. Bie- 
lińskiego z gr. 578 zatwierdzono. 

Prośba Jana Bulandy, członka gr. i 
877 w sprawie wyplaconla pomnie rt- j 
nogo za życia, z powodu, in 7 lut Jeet 
sparaliżowany, wskutek wyjaśnień de 
logatów (tek) gr. 877. żo żona tegoż ł 
8 dzieci znają utrzymanie s Towarzy- 
stwa Dobroczynności, wypłaccnlo te- 
goż nie ma racji bytu. 

Prezes mianuje delrgatów(tki) do 
poszczególnych komitetów; rozwoju 1 
lustracyjny, badawczy, finanaowy, za- 
baw ł obchodów, skarg i zażaleń oraz 
spraw ZhLP., cytując zarazem czyn- j 
DOŚĆ i i powinności każdego. Izba mia-, 
nowmale zatwierdza, a każdy s prozę-1 
•ów poszczególnych komitetów przy- 
rzeka powinności swoje ściśle 1 rzetel- 
nie wykonać ku dobru Matki Polski | 
I Z.N.P. 

Dr. (Pr. Lenart dziękuje za wybór 
na lekarza ograni lnu Jącego. 

Del. Popławski Imieniem komitetu 
rozwoju zdaje sprawozdanie, że wspól- 
nie s administracją gminy wręczono 
nagrody kontestowe gr. 694 1 1792. 1 

Przy wręczeniu nagród obecnym był 
prezes Z.N.P. X. kyrhllńekl, obecno* 
Mą imową zagrzał zebranych do dal- 
szej pracy dla dobra Polski 1 Z.N.P. 
Przemawiali prezes Gminy Turbak, 
doi. Mazur 1 Popławski. W zakończe- 
niu wszyscy obecni przyrzekli silnie 
pracować w nowym kooteścio Z.N.P. 

Polecono dolegstom(tkom) sprawę 
połączenia elę małych grup razem. 

Wydano walkę o pa>mę pierwszeń- 
stwa wszystkim gminom w okręgu VX, 
te gnilna 9l zdobędzie procentowo aaj 
większą Ilość członków pod swoje 
skrzydła. Na ten cel deklarowano su- 
mę $60.00. 

tndorsowano kandydaturę oh. u. 
Jareckiego oraz wszystkich polaków, 
którzy o jaktkołwiekbądż urząd uble- 
Bań elę będą przy nedcbodaąryrh wy. 
borach 

Omawiano różno dobre sprawy i 
myśli, które polecono administracji, 

by Je poleciła na-posiedzeniu OkrVKi 
XV w dniu JS lutego br. 

Omawiano sprawę krzywdzęca wio] 
4 noszę związkowców, tych którty 
nie są obywatelami przybranej. a <J/iś 
siostrzanej Republiki. 8prawv to p., 
zostawiono czasowi. Wyjzśulono tyle. 
*« dany paraąraf do konstytucji z .VI*' 
wszedł z powodu walki Jednostek. Za- 
znaczyć wypada. że sprawy tej bron I 
polak, który Jest obywatel* ai tego 
kraju 1 nie tua zamiaru wracać do zie- 
mi ojczystej. Cześć mu za to. bo uko- 
chał wszystko co polskie, a uszanował 
prawa amerykańskiej złotnicy. 

Następnie uchwalono, ażeby polary 
związkowcy, cl którzy nie niają zamu- 
ru powracać w progi ziemi ojczystej, 
starali się o pozyskanie obywatelstwa 
amerykańskiego, oraz poprosić, by ia. 
my pis związkowych do tego nawolj- 
wały. a dobrym byłoby i to. gdyby z 
łona Z-N.P. stworzono komitet, który 
ułatwiać by mógł nabycie obywatel- 
siwa tym. którzy językiem ungielskim 
nie władają j zdobyć się w stanie nio 

Sdy* przez samo otoczeni* i 
brak oświaty, nie z ich winy pochodzą- 
cej, Języka angielskiego mimo leu naj- 
szczerszej chęci posiąść nio będ* mo- 
gli uigdy. 

Za administrację 
■Michał Turtosk, prezes, 
Marjan Kostecki, sekretarz. 

Zakończy Choroby Żołądka 
Usuwa Tasłomca 

*•?. wagłędu lak długo clerptelUcle— 
Jak długo lećmy liście się — Jag czeato 
wam powiedziano. Ze jezteicle nieule- 
czalni. ja absolutnie gwarantuję, ze mf.j 
• pecyalny Środek “A,T ukończy najcięa- 
asy wypadek choroby 8oł*dka (a wyjąt- kiem rakat I usunie kaZdego tasiemca, 
lub nie policzę wam nio aa lecąc nie. j* 
biorę na etebtu waaelkle ryayko. wy nic. 
Muairle być zadowoleni łub nie tracicie 
mc- Nie cierpcie ani minuty dtusej — 

przyślijcie naawlako t adrez dzisiaj a 
dostaniecie bezpłatna próbkę odwrotna 
poczta- Walter A. Reisuer. Uux AJ-(i 
Milwaukee. Wiz. 

ZA DARMO 
la Cwptafdi aa Hamroidy 

WJWOłJm 
—— — Mplri 
«*nra« taa Wtewrgody 
“r-^csTsiTr 

i Vw3fklj •!«* od Ii- 

Itnil Mi Swihnrić lej Dario 
Koji we wnet rana metod* w lecsnntu 

t w trwalej uldme w hemoroidach łe.-t 
poprawna. Tv«1«ce po tyalącacb lutów s 
poili tokowa ulem »«*wladcuja to I pra- 
m abylola apóbowall tej metody n* 
■łój koaat. 

Boa względu o* to. cay nowy wypa- dek trwa od dawna, car tca dopiero co 
•tt roawlnał. cay Jeat cnronicany. lub o- 
■try. cay jeat tylko przypadkowy, lub 
aiały. to powinnUcle poalać po to prób- 
ne tecaenle aa darmo. 

Boa w-agledu na In. gdzie mieszka* 
— .boa względu na Waaa wiek i zatru- 
dnienie — Jeżeli Wam dolegaJa hemo- 
roidy. to moja metoda praynleale Wam 
aaybka ulgę. 

Ja azrzegóinte pragnę przeałaó Ja dla 
tych wypadków, które poaomle wydala 
*•0 beznadziejnymi I w których wroUtlu 
olejki, maócie I Inne miejscowo leiit- 
ma chybiły w swych skutku-h. 

Ja pragną Wan przoknnaó, *e moja 
met oda leczeni* hemoroidów Jeat Jedna 
a tych, na której można najwięcej pole- 

Ta tanina oferta leczenia aa durmu 
joet aa *hyt walna —ahyflcla poniechali 
lei nawet prze* jeden dzień. Plezrtc te- 

rą* Nie posyłajcie żadnych ptenl<jd*v. 
Poppoatłi przesilicie poczt* kupon — 

leea uczyńcie to TKHAZ — DZISIAJ' 

Ł1HMTWO ba SAMO 
WA WMilOBOIST 

K n. p«c« 
400A 1'aca nidr Marahall. Mich. 
rroax« o priyalanlr ml u darmo 

próbki raiUklcJ Metody 

GROBLEWSKIEGO 

DOKTORA CI NIC POTRZEBA 
GDY MASZ W DOMU 

GROBLEWSKIEGO LEKI 
Na upnreda; w aptekach, w Mia- 

rach. a agentów, lub wproat a fa- 
bryki. Po poradę lub katalog takie 
ptnać do: 

IlfcBrt 8. firoMtwtki Mfr. 
941 Ł «4a (L, PljUMaU. Pa. 

Gęsie 
Pierze- 
9h ij*ą 

-• *»•*•»J«ł«* **■ ywMwlil im^trlrauMf* I kr>J**m ara* 
*»■»»*" kawatalanyak i walBaawyah — pt—cU luk a«l<Ucla .!« pm prAfcfci 4a> 

GOOUDUCK FEATHC* COMPANY —P. 0. ta 123 


